LISTA DE MATERIAIS 2022| 2º ANOS
Materiais de uso individual (mochila)
Esse material é de uso individual e deverá vir identificado com o nome completo do estudante,
devendo estar no interior da MOCHILA.
Quantidade
01
01
01
02
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Descrição
Agenda (fornecida pela escola).
Garrafinha para água.
Estojo.
Borrachas.
Lápis preto.
Caneta marca texto.
Apontador com aparador.
Tesoura com ponta arredondada.
Cola bastão.
Régua transparente (30 cm).
Caixa de lápis de cor (dentro do estojo).
Conjunto de caneta hidrocor (fina/ dentro do estojo).
Caderno de aula (grande / 96 folhas).

Caderno de tarefa para casa (grande / 96 folhas).
Caderno de inglês (pequeno).
Caderno de caligrafia (grande/capa dura).
Lancheira.
Pasta plástica com aba elástica (espessura fina) para atividades de casa.

Materiais para ficar na sala de aula
O material deverá vir identificado com o nome completo do estudante.
Quantidade
01
01
01
01
02
01
05
01
03
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
03
03
05
01

Descrição
Caixa plástica que possa acomodar os materiais a seguir:
Dicionário de Língua Portuguesa.
Rolo de barbante (meninas).
Pacote de palitos de picolé.
Rolos de fita crepe parda (larga / 3M).
Pacote de balões coloridos (meninos).
Folhas pautadas.
Tubo de cola líquida branca (90 g).
Caixas de massa de modelar (grande).
Pote de areia mágica (200 g).
Corante de alimento líquido.
Caneta para tecido.
Fotos 3x4 recente.
Rolo de papel toalha.
Pacote de folhas A4 (brancas).
Pacote de folhas lumi paper creative (fluorescente).
Pacotes de folhas de desenho A4.
Jogo pedagógico (Sugestão: Dominó ou memória de adição, subtração e multiplicação/ Dama,
xadrez ou trilha/ Quebra-cabeça de até 200 peças).
Kit de material dourado.
Revistas passatempo para atividades (Sugestão: Recreio ou Picolé).
Gibis para leitura (Sugestão: Turma da Mônica).
Sacos plásticos transparentes A4 grosso.
Caixa de palito de dente.

Materiais para o componente curricular de Artes
O material deverá vir identificado com o nome completo do estudante.
Quantidade
01
01
01
01

Descrição
Pacote de folha A3 para desenho (gramatura 180), com 20 folhas.
Caderno de desenho grande.
Rolo de fita crepe.
Pacote de papel toalha.

Livros Paradidáticos
Os livros paradidáticos serão destinados às leituras obrigatórias durante o ano letivo. Os mesmos
serão utilizados em sala de aula no decorrer do ano.

Título: Pedro compra tudo
(e Aninha dá recados).
Autor: Maria de Lourdes
Coelho.
Editora: Cortez.

Título: O Livro do Pé.
Autor: Angelo
Machado.
Editora: Lê.

Título: O bairro do
Marcelo. Autora: Ruth
Rocha. Editora:
Salamandra.

O material didático (Sistema de Ensino Anglo) será fornecido pelo colégio, no primeiro dia de aula.

Datas importantes
●
●
●
●

Início do Ano Letivo: 14/02/2022.
Horário das Aulas: Das 13h25min às 17h50min.
Entrega dos Materiais: Dia 10/02 (quinta-feira), das 14h às 17h, nas respectivas salas de aula (por
ordem de chegada).
Avaliação Diagnóstica (somente para os estudantes novos): A avaliação será realizada no dia 11/02
(sexta-feira), às 14h, no colégio.

Uniforme Escolar
O uniforme é completo e de uso obrigatório em todo o período escolar, podendo ser adquirido na loja de
uniformes. Todo uniforme deverá estar identificado com o nome completo do estudante.
Nas aulas de Educação Física, o uso do tênis adequado é obrigatório.
LOJA: Iriart Uniformes.

TELEFONE: (55) 3223-5940.

ENDEREÇO: R. Duque de Caxias, 3292 - Nossa Sra. de Lourdes.

LOJA VIRTUAL: https://iriartuniformes.com/

